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 البيععقود املعاوضات : 
 قسم )أ(

 5إىل السؤال  1السؤال 
 بني القوسني.اخرت اإلجابة الصحيحة ما 

 )نقل/مقابلة/موافقة( البيع ىو ______مال مبال على وجو خمصوص. .ٔ
 )الرشد/التنجيز/التقوم( من شروط العاقدين ىو ______. .ٕ
 )التعدد/االنتفاع/التأبيد( _______ أن تكون مؤبدة، أي غري مقيدة بوقت معني. .ٖ
 )البائع/املبيع/املعقود عليو( و_______.لبيع ثالثة وىي العاقدان،والصيغة، أركان ا .ٗ
 اإلكراه/العقد()البصر/ يشرتط _______ يف كل من البائع واملشرتي. .٘

 

 11إىل السؤال  6السؤال 
 لبيع:ألركان ا عقود عليواجلدول اآليت عن شروط امل

 الرقم البيان شروط البيع
.ٙ أن يكون معلوما للمتعاقدين.   

املعدوم.أن ال جيوز بيع    ٚ.  

.ٛ أن يكون مقدورا على تسليمو.   

.ٜ أن يكون دملوكا ملن يقع العقد لو.   

.ٓٔ أن يكون منتفعا بو شرعا وعرفا.   

 فقه املعامالت
  عقود املعاوضات : البيع، واإلجارة .1

 عقود التربعات : اهلبة، واإلعارة، والوصية، والوقف.2
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 قسم )ب(
 ]درجتان [ عّرف البيع شرعا. .ٔ

 ]درجتان [ ىات الدليل على مشروعية البيع من الكتاب أو السنة. .ٕ
 ]درجتان [ ما حكم البيع يف اإلسالم. .ٖ
 ]درجات ٗ[ من أركان البيع. اثنني بنّي  .ٗ

 ]درجتان [ ما املراد ابلعاقدين وما املراد ابلصيغة يف أركان البيع. .٘

 ]درجات ٗ[ .لبيعيف أركان ا من شروط العاقدين اثننيح وضّ  .ٙ

 ]درجتان[  .لبيعيف أركان ا من شروط الصيغة اثنني اذكر  .ٚ

 ]درجات ٗ[ يف أركان البيع. من شروط املعقود عليو اثنني بنّي  .ٛ

  مع التعليل: ل املسائل اآلتيةحلّ  .ٜ

 ]درجتان [ ابع علي املصاحف إىل التاجر غري مسلم. .ٔ 
 ]درجتان [ .اشرتى عمر األمساك املوجودة يف الربكة مبائة رذميت .ٕ 
ابع الرجل اهلاتف اإللكرتوين بشرط أن يستعري املشرتي  .ٖ 

 سيارتو.
 ]درجتان[ 

 
 
 
 
 

 
 
 



MIP AL-SYARIAH 2021  AKRAM JPNT 
 

3 

 

 اإلجارةعقود املعاوضات : 
 قسم )أ(

 3إىل السؤال  1السؤال 
 الرسم البياين اآليت يبني عن "أركان اإلجارة".

  
 

 

 

 

 استنادا إىل الرسم البياين السابق، ما “X”  و “Y”  و “Z”؟ 

ٔ. X : .________________ 

ٕ. Y : .________________ 

ٖ. Z : .________________ 
 

 6إىل السؤال  4السؤال 
 اكتب اإلجابة الصحيحة يف الفراغات املعدة.

 البيان نععةشروط امل
T .أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا 
U .أن يكون املؤجر قادرا على تسليمها للمستأجر 

 اإلجارة على العني استعمالية ال استهالكية.أن تقع  عدم استهالك العني
V .أن تكون متقومة، أي معتربة شرعا وعرفا 

اإلجارةأركان   

 Y األجرة

X 

Z 



MIP AL-SYARIAH 2021  AKRAM JPNT 
 

4 

 

 .V و   U و  Tما ىو  استنادا إىل اجلدول السابق،

ٗ. T _____________ : 

٘. U _____________ : 

ٙ. V _____________ : 
 

 15إىل السؤال  7السؤال 
 القوسني.اخرت اإلجابة الصحيحة ما بني 

 )األجرة/الصيغة/املعلومة( ل والعوض يف عقد اإلجارة.ذ______ىي الب .ٚ
ال تصح اإلجارة من صيب أو _______ أو  .ٛ

 حمجور عليو.
 (كره/املاجملنون/ؤجر)امل

أن يكون _______ موافقا لإلجياب يف املدة  .ٜ
 واألجرة.

 (قبول)التعدد/االنتفاع/ال

 /املعقود عليو(ألجرة)البائع/ا على تسليمها. أن تكون _______ مقدورة .ٓٔ
________ أي أن تكون معلومة للعاقدين عينا  .ٔٔ

 وقدرا.
 (هل/اجللتقوم/اعلمال)

اإلجارة شرعا عقد يفيد متليك منفعة  .ٕٔ
 ._______ 

بعوض/بال بعوض/غري )
 عوض(

 مشروعية( /)وجوب/إابحة أمجع العلماء على _______ اإلجارة. .  ٖٔ
 )االتصال/الوالية/العلم( من شروط الصيغة يف اإلجارة ىي ______. .ٗٔ
عدم استهالك العني ىي من شروط ______يف  .٘ٔ

 اإلجارة.
 )العاقدين/العلم/املنفعة(
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 23إىل السؤال  16السؤال 
 : [ أمام العبارة اخلاطئة فيما أييتXضع عالمة ]/[ أمام العبارة الصحيحة وعالمة ]

 ]          [ عقد يفيد متليك منفعة بعوض. اإلجارة شرعاتعريف  .ٙٔ
أن ال يكون املؤجر مالكا أي مللك يف اإلجارة ىو اشرط العاقدين  . ٚٔ

 للمنفعة.
]          [ 

 ]          [ أن تكون مقدورا على تسليمها. ىيمن شروط األجرة  . ٛٔ

[ ]          تصح اإلجارة من حمجور عليو ابلسفيو. .ٜٔ  

 ]          [ تصح اإلجارة إذا وافق القبول ابإلجياب عند العقد. .ٕٓ

 ]          [ ال تصح اإلجارة إذا كانت األجرة ماال متقوما. .ٕٔ

 ]          [ يشرتط يف املستأجر أن يكون مالكا للمنفعة. .ٕٕ

من شروط املنفعة : أن تقع اإلجارة على العني استعمالية ال  .ٖٕ
 استهالكية.

]          [ 

 
 قسم )ب(

 ]درجتان [ ما تعريف اإلجارة شرعا. .ٔ

 ]درجتان [ من الكتاب أو السنة. اإلجارةعلى مشروعية  دليالىات  .ٕ
 ]درجتان [ .يف اإلسالم اإلجارةما حكم  .ٖ
 ]درجتان [ ما املقصود ابألجرة؟ .ٗ

 ]درجتان [ منها. اثنني أركان اإلجارة أربعة.اذكر .٘

 ]درجتان [ ما املراد ابلعاقدين وما املراد ابلصيغة يف أركان اإلجارة. .ٙ

 ]درجات ٗ[ من شروط العاقدين لإلجارة. شرطنياشرح   .ٚ
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 ]درجات ٗ[ من شروط الصيغة لإلجارة. شرطنيح وضّ  .ٛ

 ]درجتان [ من شروط األجرة كما درست. اثننياكتب  .ٜ

 ]درجتان [ من شروط املنفعة لإلجارة. شرطني اذكر .ٓٔ

   اكحكم مع التعليل فيما أييت :بنّي  .ٔٔ

استأجر عثمان دارا مث أّجره اىل أيب بكر لثمن أكثر دما دفعو  .ٔ 
 لصاحب الدار

 ]درجتان [

 ]درجتان [ أجر زيد السيارة اليت استعارىا من علي. .ٕ 
 ]درجتان [ أجر عثمان السيارة إكراىا لصديقو. .ٖ 

 ]درجتان [ طلبت زينب األجرة على عمل التنظيف الدار من الصيب. .ٗ 
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شروط 
 املوىوب

أن يكون موجودا 
 وقت اهلبة

X 

Y 

Z 

 اهلبةعقود التربعات : 
 قسم )أ(

 5إىل السؤال  1السؤال 

 اكتب كلمة "صحيح" للبياانت الصحيحة وكلمة "خطأ" للبياانت اخلاطئة فيما أييت :
 (         )   تعريف اهلبة شرعا ىي متليك العني بعوض يف حال حياة تطوعا. .ٔ
َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِِّو َذِوي : الدليل على مشروعية اهلبة من الكتاب  .ٕ

ائِِلنَي َويف الّرِقَابِ  ِبيِل َوالسَّ  اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَّ

(           ) 

 (           ) أن ال يكون ماال دملوكا للواىب. .ٖ
 (           ) شروط العاقدين ىو أن يكون مطلق التصرف يف املال.من  .ٗ
ال جيوز لألب الرجوع عن ما وىبو لولده، بشرط بقاء املوىوب يف  .٘

 ملك الولد.
(           ) 

 

 8إىل السؤال  6السؤال 
 الرسم البياين اآليت يبني عن "شروط املوىوب".
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 ؟”Z“ و  ”Y“ و  ”X“ السابق، مااستنادا إىل الرسم البياين 

ٙ. X : .________________ 

ٚ. Y : .________________ 

ٛ. Z : .________________ 
 

 8إىل السؤال  9السؤال 
 امأل الفراغات اآلتية ابإلجابة املعدة الصحيحة.

 العني مالكا تقوم شرط

 بقاء موجود املنفعة مقدورا

 

 املوىوب _________ على تسليمو. من شروط صحة اهلبة، أن يكون .ٜ

 غري _________ وقت اهلبة.  تصح اهلبة إذا كان املوىوبال ٓٔ

 وعدم تقييدىا بوقت. _________  ٻيشرتط يف صيغة اهلبة عدم تقييدىا  .ٔٔ

 من شروط الواىب ىو أن يكون _______ للموىوب. .ٕٔ

________ املوىوب يف ملك جيوز لألب الرجوع عن ما وىبو لولده، بشرط  .ٖٔ
 الولد وكذا لسائر األصول.
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 قسم )ب(
 ]درجتان [ ة شرعا.ف اهلبعرّ  .ٔ

 ]درجتان [ من الكتاب أو السنة. اهلبة  على مشروعيةدليالىات  .ٕ
 ]درجتان [ .اهلبةكم ما حُ  .ٖ
 ]درجتان [ من أركان اهلبة. اثنني اذكر .ٗ
 ]درجتان [ .اهلبةما املراد ابلعاقدين وما املراد ابلصيغة يف أركان  .٘
 ]درجات ٗ[ من شروط الصيغة يف أركان اهلبة. اثنني  اشرح .ٙ

 ]درجات ٗ[ من شروط املوىوب يف أركان اهلبة. اثننيح وضّ  .ٚ

 ]درجتان [ كم الرجوع يف اهلبة؟ما حُ  .ٛ

 ]درجتان [ كم اهلبة املضاعفة؟ما حُ  .ٜ

  ل املسائل اآلتية مع التعليل:حلّ  .ٓٔ

 I. .درجتان [ أعطى سفيو الثوب اجلديد لعمو[ 
 II. .درجتان [ رجوع األب من اهلبة البنو[ 

 III.  قالت حسنة لصديقتها : "وىبت لك سيارة أيب مدة
 أسبوع".

 ]درجتان [
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اإلعارةعقود التربعات :   

 قسم )أ(
 5إىل السؤال  1السؤال 

 الصحيحة ما بني القوسني.اخرت اإلجابة 
اإلعارة ىي _______ يفيد إابحة االنتفاع مبا حيل االنتفاع بو مع بقاء عينو من  .ٔ

دون املقابل أو عوض.                                                                 
 )عقد/لفظ/موافقة(

 اليت يف حوزتو. ذي يبيح لغريه االنتفاع ابلعني______ ىو املتربع ال .ٕ
 )املستعار/املعري/املستعري(

 من شروط املعري ىو أىلية التربع، وملك املنفعة، و_________. .ٖ
 )التعدد/االنتفاع/االختيار(

 أن يكون _______ من أحد الطرفني، ويكفي الفعل من اآلخر. .ٗ
 )اللفظ/التعيني/القبض(

 (باح/اإلكراه/املاالنتفاع) شرعا._______ أي أن يكون املنتفع هبا مباحا  .٘
 

   11إىل السؤال  6السؤال 
 ( أمام العبارة اخلاطئة فيما أييت :Xضع عالمة )/( أمام العبارة الصحيحة و)

 

 (      )  أركان اإلعارة أربعة وىي املعري واملستعري واملستعار والصيغة. .ٙ
 (    )    تعريف اإلعارة ىي عقد يفيد متليك منفعة بعوض. .ٚ

 (   )     من شروط املعري أن يكون عاقال وابلغا. .ٛ

 (    )    يشرتط التتابع بني اإلجياب والقبول. .ٜ

امللك، واالنتفاع، واملباح، وبقاء العني، وعدم النقص ىو شروط املستعار يف  .ٓٔ
 اإلعارة.

  (     ) 
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 قسم )ب(
 ]درجتان [ ما تعريف اإلعارة شرعا. ٔ.

 ]درجتان [ من الكتاب. اإلعارةىات دليال على مشروعية  .ٕ
 ]درجتان [ .اإلعارةما حكم  .ٖ
 ]درجتان [ من أركان اإلعارة.اثنني  اذكر .ٗ

 ]درجتان [ من ىو املعري واملستعري يف عقد اإلعارة؟ .٘

 ]درجات ٗ[ من شروط املعري يف أركان اإلعارة. اثننيح وضّ  .ٙ

 ]درجات ٗ[ من شروط املستعري يف أركان اإلعارة. اثنني  اشرح .ٚ

 ]درجتان [ من شروط املستعار يف أركان اإلعارة. اثننياذكر  .ٛ

  ل املسائل اآلتية مع التعليل:حلّ  .ٜ

 i. .درجتان [ استعار عثمان من علي سيارة مستعارة من رجل آخر[ 
 ii.  قال قاسم ألمحد : "أعرتك ىذه السيارة املستعارة من عبد

 املنان أسبوعا".
 ]درجتان [
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 عقود التربعات : الوصية

 قسم )أ(
   4إىل السؤال  1السؤال 

 كان الوصية.بني قائمتني ) أ ( و ) ب ( عن أر  قوفّ 

 الرقم ) أ (  ) ب (

 .ٔ املوصى  املستفيد من الوصية لينتفع هبا

من يصدر منو اإلجياب ابلوصية حال 
 اكحياة

 .ٕ املوصى لو 

 .ٖ املوصى بو  اإلجياب والقبول

 .ٗ صيغة  حمل الوصية
 

  7إىل السؤال  5السؤال 

 امأل الفراغات اآلتية ابإلجابة الصحيحة .

 

 

 

  

 

 الوارث وغري الوارث

 املوصى لو املعيني

S 

 شروط املوصى لو

T 

U 

 أىلية التملك

 عدم املعصية
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 ؟”U“ و  ”T“ و  ”S“ ىو البياين السابق، مااستنادا إىل الرسم 

5. S  : ._____________ 

6. T : ._____________ 

7. U : _____________. 

 

  12إىل السؤال  8السؤال 
 اكتب "الصحيح" أو "اخلطأ" يف البياانت اآلتية:

 الصحيح/اخلطأ البياانت الرقم
االنتفاع بو مع بقاء الوصية ىي عقد إابحة االنتفاع مبا حيل  .ٛ

 عينو.
 

  حكم الوصية مندوبة شرعا. .ٜ
  ال جتوز الوصية لوارث إذا أجازىا سائر الورثة. .ٓٔ
  من شروط املوصى بو ىو أن يكون منتفعا بو. .ٔٔ
  جتوز الوصية أكثر من الثلث. .ٕٔ
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 قسم )ب(

 ]درجتان [ ف الوصية شرعا.عرّ  .ٔ

 ]درجتان [ من الكتاب. اإلعارةىات دليال على مشروعية  .ٕ
 ]درجتان [ .الوصيةما حكم  .ٖ
 ]درجتان [  من أركان الوصية. اثنني اذكر .ٗ

 ]درجات ٗ[ .الوصيةمن شروط املوصى يف أركان  اثننيح وضّ  .٘

 ]درجات ٗ[ .الوصيةمن شروط املوصى بو يف أركان  اثنني بنّي  .ٙ

 ]درجتان [ من شروط املوصى لو املعني يف أركان الوصية. اثنني اذكر .ٚ

 ]درجتان [ كم الوصية أكثر من الثلث؟ما حُ  .ٛ

 ]درجتان [ كم الوصية للكافر؟ما حُ  .ٜ
  ل املسائل اآلتية مع التعليل:حلّ  .ٓٔ

 I. .درجتان [ أوصى الرقيق أموالو لسيده[ 
 II.  درجتان [ رايل لبناء الكنيسة. 0ٓٓٓٓٔأوصت زينب[ 
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شروط 
 املوقوف

امللك القابل 
 للنقل

 الفائدة والنفع

X Y 

Z 

 عقود التربعات : الوقف

 قسم )أ(
   3إىل السؤال  1السؤال 

 اكتب االصطالحات ابختيار اإلجابة الصحيحة املعدة.
 املوقوف املوقوف عليو الصيغة الواقف

 
 ______________ ىو املنتفع واملستفيد من الوقف. .ٔ
 ______________ ىو املال، وىو حمل الوقف. .ٕ
ذي يريد حبس املال، وتسبيل منفعتو يف سبيل الىو  .ٖ

 هللا.
______________ 

 
   6إىل السؤال  4السؤال 

 الرسم البياين اآليت يبني عن "شروط املوقوف".
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 ؟”Z“ و  ”Y“ و  ”X“ استنادا إىل الرسم البياين السابق، ما

ٗ. X : .________________ 

٘. Y : .________________ 

ٙ. Z : .________________ 

 

 11 إىل السؤال 7السؤال 
 اخرت اإلجابة الصحيحة ما بني القوسني.

 من شروط املوقوف ىو ________ أي أن تكون املنفعة منو مباحا شرعا. .ٚ
 )الفائدة/املباح/التكليف(  

 )وجوب/مباح/مندوب( حكم الوقف ________ وأمر رغب فيو شرعا. .ٛ
شروط اهلبة ىو أن يكون _______ التكليف يف  .ٜ

 وابلغا.
 )مسلما/عاقال/مالكا(

 )املال/احملل/املنتفع( املوقوف ىو _______، وىو حمل الوقف. .ٓٔ
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 قسم )ب(

 ]درجتان [ ما معىن الوقف شرعا. .ٔ

 ]درجتان [ من الكتاب أو السنة. الوقفىات دليال على مشروعية  .ٕ
 ]درجتان [ .اإلسالم الوقف يفكم  حُ بنّي  .ٖ
 ]درجتان [ .الوقفاثنني من أركان  اذكر .ٗ
 ]درجتان [ .الوقفما املقصود ابلواقف وما املقصود ابملوقوف يف أركان  .٘
 ]درجات ٗ[ .الوقفمن شروط الواقف يف أركان  اثنني  اشرح .ٙ

 ]درجتان [ .الوقفمن شروط املوقوف يف أركان  اثنني اذكر .ٚ

 ]درجات ٗ[ .الوقفمن شروط الصيغة يف أركان  اثنني بنّي  .ٛ

   اكحكم مع التعليل فيما أييت :بنّي  .ٜ
 ]درجتان [ وقف زيد قطعة من األرض البنو الذي سيولد بعد شهرين (ٔ 
 ]درجتان [ وقف يعقوب بعض األموال لبناء املسجد يف قريتو. (ٕ 

 ]درجتان [ قال الرجل : "وقفت ىذا الدار لسنة كاملة" (ٖ 

 

 

 


